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Matud pa sa resulta sa survey sa disaster prevention awareness survey sa Mie Pre-
fecture sa tuig 2022, naa sa 45% sa mga panimalay sa prefecture na wala naka fix ug 
dali ra mangatumba ang mga appliances ug furnitures.



2018 46

Unaha ang pagbalhin sa mga taong  nanginaganglan ug tabang 
sa disaster evacuation sama sa mga bata ug mga tigulang.
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Isip usa ka eskuwelahan sa high school, unsa ang inyong puwedeng matabang 
aron dili mawala ang kaalam sa mga tao bahin sa mga crisis sa palibot? 
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Matod pa sa resulta sa survey sa disaster prevention awareness sa Mie Prefecture sa 
tuig 2022, pipila ka bulan human sa Great East Japan nga Linog, ang kaamgohan sa 
mga tawo sa krisis kay anam-anam nga nahanaw. Apan sa paglabay sa katuigan, nitaas 
na usab ang kaamgohan sa katawhan tungod sa nagkadaghang linog sa niaging katu-
igan. Gikan sa 30.6% nga ratio sa miaging tuig misaka kini ngadto sa 35.3%.



Base sa awareness survey bahin sa disaster prevention na gihimo atong tuig 
2018 (Mie Prefecture), niabot sa 44.3% kumpara sa 28.5% atong nilabayng 
tuig ang mga nitubag nga nasayod sila sa mga nahitabong problema 
kaniadtong nilinog ug kusog sa East Japan. Dugang sa mga nagtubag sa 
survey, naghinay-hinay kuno ug kawala kini nga kaalam paglabay sa dugay na 
panahon apan nadugangan kini usab tungod sa kanunay nga paglinog.
Isip usa ka eskuwelahan sa high school, unsa ang inyong puwedeng matabang 
aron dili mawala ang kaalam sa mga tao bahin sa mga crisis sa palibot? 
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Mga pagbakwit
para sa

mga tigulang

Instruction
para sa

pagbakwit.
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Naay mga tawo nga dili dayon mobakwit bisag nag-issue na ug evacuation 
order kay abi nila nga "okay lang ta diri" "dili siguro big deal". Gitawag kini ug 
"normality bias". Apan bisan pa niana, mag huna huna ta ug paagi nga makgis-
turya aron mabakwit tong mga tawo.
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Sulayi paghuna-huna kung unsaon pag atiman sa mga taong nanginahanglan 
ug tabang sa disaster evacuation sama sa mga tigulang na ug naay 
kabilinggan, ug mga babaye. 

Kaniadtong naglinog ug kusog sa East Japan, nag perform ang ubang mga high school student ug kanta o 
theater para maghatag ug kadasig sa mga nabiktima. Kung maghatag og tabang ang inyong eskuwelahan, 
unsa ang kaya mahatag niini? Istoryahan nato.
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Kung ang usa ka refugee moabut sa imong eskuylahan, hunahunaa ang kapasi-
dad sa eskuylahan ug pila ka tawo ang makabakwit niini.
Ang pinaka ubos na puy-anan kay menos 3.5 ㎡ . Kinahanglan usab nga masiguro 
ang  usa ka gamay nga agianan  aron naay maagian ang mga evacuees.

Sulayi paghuna-huna kung unsaon pag atiman sa mga taong nanginahanglan 
ug tabang sa disaster evacuation sama sa mga tigulang na ug naay 
kabilinggan, ug mga babaye. 

Kaniadtong naglinog ug kusog sa East Japan, nag perform ang ubang mga high school student ug kanta o 
theater para maghatag ug kadasig sa mga nabiktima. Kung maghatag og tabang ang inyong eskuwelahan, 
unsa ang kaya mahatag niini? Istoryahan nato.
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Resulta sa Imbestigasyon sa Gibana-bana nga Danyos Gumikan sa Linog sa Mie Prefecture (Marso 2014)

Resulta sa Imbestigasyon sa Gibana-bana nga 
Danyos Gumikan sa Linog sa Mie Prefecture 
(Marso 2014)

Distibution map sa gibana-banang oras sa pag-abot 
sa dagkong balod nga naay kalalom nga 30cm

Makita sa mapa sa Kakuyaw sa 
Dakong Balod kung 
“asa kutob ta mamakwit” ug makita sab 
sa distribution map sa gibana-banang 
oras sa pag-abot sa dakong balod nga 
naay kalalom nga 30cm kung 
“asang direksyon tapadulong ug 
kanus-a.”

Resulta sa Imbestigasyon sa Gibana-bana nga Danyos Gumikan sa Linog sa Mie 
Prefecture (Marso 2014)

Pakisayran

17



BOSAIMIE.jp

Ang Japan Meteorological Agency mopatik sa disaster prevention weather in-
formation para mag announce kung adunay mahitabong katalagman mahitun-
god sa kusog nga ulan ug sa bagyo. Sa laing bahin, ang mga lokal nga siyudad 
ug lungsod mahimong mag-isyu og mga evacuation order. Kung gibati nang 
peligro, pagbakwit sa labing dali nga panahon.

Sukad pa sa una, ang Japan Meteorological Agency ang nag 
pasidaan ug nanawagan kung naay katalagman na mu agi sama 
sa kusog nga pag-ulan, linog, tsunami, ug bagyo. Dugang pa 
niini, sa umaabot, kung naay umaabot na mas grabe na katalag-
man, giingon nga  mas taason nila ang ""heightened emergency 
warnings""  para mapahibalo ang mga tao dayun. 
Kung gi isyuhan ug ""heightened emergency warning"" ang 
inyon lugar buot pasabot ani na ang ingon aning panghitabo kay 
muagi kausa matag napulo ka tuig. Mao na na hatagan nato ug 
pagtagad ang giisyu na warning mahitungod sa pagbakwit, ug 
magamping jud kanunay para sa atong kinabuhi. 

ug makita sab 
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